HELLAS UTRECHT WINTER INDOOR
2 februari 2019
Op zaterdag 2 februari 2019 organiseert Hellas Utrecht in Sportcentrum Galgenwaard te
Utrecht de jaarlijkse Winter Indoor voor Pupillen en BCD-Junioren.
Voor de pupillen is er een meerkamp, met een sprint-, een spring- en een werponderdeel.
Voor junioren zijn er individuele onderdelen. Voor het hinkstapspringen kunnen ook Ajunioren, senioren en masters zich aanmelden. Er is elektronische tijd aanwezig.
Inschrijven kan tot uiterlijk 19 januari (24.00u) via www.atletiek.nu. ALLE atleten komen
na inschrijving op een reservelijst. Atleten van Hellas / Phoenix / U-track hebben voorrang en
worden als eersten toegelaten, daarna de overige atleten op volgorde van inschrijfmoment.
Wij streven er naar ca. 10 dagen vóór de wedstrijd uitsluitsel te kunnen geven over
deelname. Na-inschrijven (op de wedstrijddag) is NIET mogelijk.
Per 7 atleten van een vereniging verwachten wij dat er 1 jurylid van de vereniging aanwezig
zal zijn, graag naam en email adres doorgeven via wedstrijden@hellasutrecht.nl. Bij
onvoldoende hulp kunnen delen van de wedstrijd komen te vervallen. De junioren/senioren
die hinkstapspringen gelieve de afstand van de afzetbalk doorgeven (7-9-11 meter).
Inschrijfgeld pas betalen na 19 januari, na ontvangst van definitieve bevestiging van
deelname. Inschrijfgeld (6 euro voor pupillen-meerkamp, 3 euro per junioren-onderdeel)
overmaken naar rekening NL37INGB0004435261 t.n.v. Hellas Utrecht Wedstrijd – Utrecht
met vermelding van het betalingskenmerk (25097 - …..) dat je bij inschrijving krijgt, óf met
vermelding van “winterindoor2018 + naam atleet”. Het inschrijfgeld dient vóór de wedstrijd op
onze rekening te staan. Betalen ter plaatse is NIET mogelijk. Deelname voor Hellasjeugdatleten aan deze wedstrijd is GRATIS.
Het chronoloog wordt enkele dagen vóór de wedstrijd, uiterlijk op woensdag 30 januari,
gepubliceerd op de website (www.hellasutrecht.nl).
Spikes zijn alleen toegestaan met Indoor Spikepunten TTP982, 5mm, zwart, verkrijgbaar bij
de entree van de hal. (50 ct per puntje)

Onderdelen
JB
60m – 60 mH - Verspringen - Hinkstapspringen (ook voor JA & senioren & masters)
MB
60m – 60 mH - Verspringen - Hinkstapspringen (ook voor MA & senioren & masters)
JC
60m - 60 mH - Kogelstoten – Verspringen - Hinkstapspringen
MC
60m - 60 mH - Kogelstoten – Hoogspringen - Hinkstapspringen
JD
60m - 60 mH - Kogelstoten – Hoogspringen
MD
60m - 60 mH - Kogelstoten – Hoogspringen
JPA Meerkamp ( 60m - Hoogspringen - Kogelstoten)
MPA Meerkamp ( 60m – Hoogspringen - Kogelstoten)
JPB Meerkamp ( 50m - Verspringen - Kogelstoten )
MPB Meerkamp ( 50m – Verspringen - Kogelstoten)
JPC Meerkamp ( 50m – Verspringen - Vortex)
MPC Meerkamp ( 50m – Verspringen - Vortex)

Voor vragen: wedstrijden@hellasutrecht.nl (Petra Das)

Foto’s & privacy
Na wedstrijden van Hellas Utrecht kunnen foto's van de wedstrijd op de website gepubliceerd
worden. Als je jezelf terug ziet op een foto en je wil dat liever niet laat het ons dan weten. Kijk
voor onze Privacy Policy op: https://www.hellasutrecht.nl/privacybeleid/
Toegang
Betreden van de wedstrijdhal is alleen toegestaan aan atleten, juryleden, organisatie en
trainers voor zover de wedstrijdleider hiervoor toestemming heeft gegeven. Supporters
dienen buiten het wedstrijdterrein te blijven: zij kunnen op de tribune plaatsnemen.

Het sportcentrum Galgenwaard bevindt zich, vanuit de stad gezien, rechts naast het stadion
van FC Utrecht. De ingang is te bereiken via trappen aan de buitenkant. Neem binnen de
trap rechtdoor weer naar beneden naar de atletiekhal. Het wedstrijdsecretariaat (voor
ophalen startnummers) en de tribunes zijn 1 trap naar beneden, de wedstrijdhal 2 trappen
naar beneden.
Parkeren kan in de parkeergarage of (betaald) rondom het sportcentrum. Alleen bij de
sportvelden achter het stadion, bijvoorbeeld op de Mytylweg of bij Kampong, kun je gratis
parkeren, maar daar is het meestal erg druk.

